
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

HOTĂRÂRE 

privind rezultatele examenului de calificare 

 

09 decembrie 2020                                                                                                   mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința ordinară din 09 decembrie 2020, Comisia de calificare și evaluare a 

experților judiciari, în temeiul Ordinului ministrului justiției nr.199 din 27.11.2020, în 

componența: 

Președinte al Comisiei: 

Cataraga Olga –  director al Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

 

Reprezentanți ai mediului academic:  

Catereniuc Ilia - doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Șef al Catedrei de 

Anatomie a omului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova. 

Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant superior, Direcția profesii și servicii juridice, 

Ministerul Justiției. 

 
 

Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară cod. 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 4.01, 

8.01, conform Nomenclatorului expertizelor judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.195/24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr - expert judiciar de categoria superioară, director adjunct al Centrului Național 

de Expertize Judiciare; 

Crețu Gheorghe – expert judiciar de categoria superioară, Centrul Tehnico-Criminalistic și 

Expertize Judiciare a Inspectoratului General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne. 

Cușnirov Damian - expert judiciar de categoria întâi, șef al Direcției generale de expertiză 

judiciară din cadrul Centrului Național Anticorupție; 

Munteanu Maxim - expert judiciar de categoria superioară al Direcției generale de expertiză 

judiciară, Centrul Național Anticorupție; 

Grosu Vasile - expert judiciar de categoria superioară, Laboratorul metodico-științific, Centrul 

Naţional de Expertize Judiciare; 

Florea Lilia - expert judiciar de categoria superioară, șef al Laboratorului metodico-științific, 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare. 



 

       În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului judiciar, pct. 26 din Regulamentul privind activitatea Comisiei de 

calificare şi evaluare a experţilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1411 din 

27.12.2016,        pct. 40 şi 42 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a 

examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1411 din 27.12.2016, având în vedere rezultatele examenului de calificare pentru 

atribuirea calității de expert judiciar, consemnate în procesul verbal al Comisiei din data de 09 

decembrie 2020,  

 

 

a hotărât: 

 

 

I. Au promovat examenul de calificare şi se atribuie calitatea de expert judiciar de categoria 

a treia pentru specialităţile de expertiză:  

1.01.Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare; 1.02. Examinarea crestoscopică 

(edgeoscopia); 1.03. Examinarea poroscopică. 

- Guţu Cristina 

- Oală Arcadie 

 

II. Se remite Ministrului Justiţiei hotărârea în privinţa candidaţilor ce au promovat examenul 

de calificare, în vederea eliberării licenţelor pentru obţinerea calităţii de expert judiciar; 

 

III. Prezenta hotărâre, în termen de 3 zile, urmează a fi publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei; 

 

IV. Ca rezultat al examinării cererilor de contestare depuse, prezenta hotărâre poate fi supusă 

modificărilor în conformitate cu actele decizionale ulterioare ale Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

Semnătura membrilor Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari 

 

 

 

 

 



 


